األسس العلمية والمنهجية لالستدالل االحصائي
لدينا مجتمع  Uولدينا متغير أو ظاهرة معينة  yنريد تقدير معلماتها األساسية على مستوى
هذا المجتمع .وقد تكون هذه الظاهرة أو الخاصية كمية (الدخل ،االستهالك ،اإلنفاق ،عدد
الغرف ،السن ،إلخ )....كما يمكنها أن تكون نوعية أو وصفية (الجنس ،مستوى التعليم ،نوع
النشاط ،إلخ.)...
نعرف المجتمع  Uبالنسبة للمتغير yكالتالي :
)𝑃 𝑈 = (𝑁, 𝑌̅, 𝑌, 𝑆 2 ,
علما أن:







 Nهو حجم المجتمع أو عدد وحداته.
̅
 Yهو المتوسط الحسابي للمتغير  yعلى مستوى المجتمع.
 Yهو مجموع المتغير  yعلى مستوى المجتمع.
 σ2هو تباين المتغير  yعلى مستوى المجتمع.
 σهو االنحراف المعياري للمتغير yعلى مستوى المجتمع.
 Pهي نسبة الوحدات في المجتمع التي تتوفر على خاصية معينة .y

لمعرفة وتقدير المعلمات األساسية للمجتمع  ،Uنقوم بسحب عينة عشوائية حجمها  nمن
الوحدات المكونة للمجتمع .U
نعرف هذه العينة كالتالي:
)𝑝 𝑆 = (𝑛, 𝑦̅, 𝑦, 𝑠 2 ,
علما أن:







 nهو حجم العينة أي عدد الوحدات المسحوبة من المجتمع.
̅ yهو المتوسط الحسابي للمتغير  yالمحسوب على مستوى العينة المسحوبة.
 yهو مجموع المتغير yعلى مستوى العينة المسحوبة.
 s2هو التباين المصحح للمتغير  yعلى مستوى العينة المسحوبة.
 sهو االنحراف المعياري المصحح للمتغير  yعلى مستوى العينة المسحوبة.
 pهي نسبة وحدات العينة التي تتوفر على الخاصية المدروسة .y
1

تقتضي عملية المعاينة أن نقوم بسحب عينة حجمها  nمن المجتمع  Uالذي حجمه هو  ،Nثم
نقوم ،على مستوى العينة المسحوبة ،بحساب بعض المعلمات اإلحصائية األساسية مثل
المتوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري والنسبة ،الخ.
 .1توزيع متوسط العينة
نتوخى على سبيل المثال تقدير المتوسط الحسابي للمجتمع الذي يكتب على الصيغة التالية:
1
) ̅ = (Y1 + Y2 + Y3 + … … … … . + YN
Y
N
وذلك بواسطة المقدر "المتوسط الحسابي للعينة":
1
) (Y + Y2 + Y3 + … … … … . + Yn
n 1

= ̅y

ي ستنتج من نتائج التجارب المتمثلة في سحب عينات عشوائية ذات حجم  nمن مجتمع ذو
حجم  Nأن:
المقدر "المتوسط الحسابي للعينة" متغير عشوائي:
بحيث ،وحتى قبل إجراء السحب ،فإننا نتوقع أن تأخذ المتغيرات:
 Y1و  Y2و  Y3و  … … … .و Yn
قيم أي مفردة من مفردات المجتمع المدروس:
 U1أو  U2أو  U3أو UN ...................
وذلك بنفس االحتمال الذي يساوي

1

.

N

وهكذا ،فان كل عينة من العينات الممكن سحبها تعطينا ،بالنسبة للمتغير المدروس ،متوسطا
حسابيا وتباينا وانحرافا معياريا تختلف قيمهم من عينه إلى أخرى .وعليه ،نعتبر بأن هذه
المعلمات المحسوبة من العينة بمثابة متغيرات عشوائية تخضع لتوزيع معين يسمى بتوزيع
العينة.
2

وعليه نحصل ،بالنسبة للمتوسط الحسابي على توزيع المعاينة الذي هو عبارة عن توزيع
المتوسطات الحسابية لجميع العينات ذات الحجم  nالمأخوذة من المجتمع المدروس والذي
حجمه .N
بنفس الطريقة ،نحصل على توزيع المعاينة للتباين الذي هو توزيع جميع التباينات المحسوبة
من عينات لها نفس الحجم  nومأخوذة من نفس المجتمع ،وعلى توزيع المعاينة لالنحراف
المعياري والذي هو توزيع جميع االنحرافات المعيارية المحسوبة من عينات لها نفس الحجم
 nومأخوذة من نفس المجتمع.
إذا قمنا بسحب عينة حجمها  nمن مجتمع حجمه  Nمع ̅
 Yكقيمة متوقعة للمتوسط الحسابي و
 كانحراف معياري ،فإن المتوسط الحسابي للعينة ̅ yيخضع لتوزيع ما:
 متوسط هذا التوزيع هو المتوسط الحسابي للمجتمع ̅
:Y
̅𝑌 = )̅𝑦 ( 𝐸
 وانحرافه المعياري هو:
𝜎
𝑛√

و
1.1

𝜎
𝑛√

في حالة السحب مع االحالل

= ̅𝑦𝜎

)𝑓 𝜎𝑦̅ = √(1 −

في حالة السحب بدون احالل

الحالة األولى :المتغير  yطبيعي

اذا كانت الصفة المدروسة أو المتغير موضوع الدراسة  yفي المجتمع األصلي الذي سحبنا
منه العينة يتبع أو يخضع للتوزيع الطبيعي (يرمز له بالرمز )̅; σ
 )Ɲ(Yفإن توزيع المعاينة
للمتوسط الحسابي ̅ yيكون في هذه الحالة أوتوماتيكيا توزيعا طبيعيا أيضا ً له نفس المتوسط
الحسابي ̅
 Yوانحرافه المعياري يساوي:
𝜎
𝑛√
في حالة السحب مع االحالل
و
𝜎
𝑛√

)𝑓 √(1 −

3

في حالة السحب بدون احالل.
بمعنى آخر ،يمكن كتابة الصيغ التالية:
)

𝛔

𝐧√

)

𝛔

𝐧√

;̅
𝐘( 𝐲̅ ~ Ɲ



)𝛔 ;̅
𝐘( ( 𝐲 ~ Ɲفي حالة السحب مع االحالل)

)𝐟 ̅; √(𝟏 −
𝐘( 𝐲̅ ~ Ɲ



)𝛔 ;̅
𝐘( 𝐲 ~ Ɲ

(في حالة السحب بدون

احالل)
ومن ثم نضع :
)̅𝑌 (𝑦̅ −
)~ Ɲ (0; 1
𝜎
𝑛√

ونقول أن المتغير 𝐓
يساوى واحد.

=𝑇

يتبع التوزيع الطبيعي المعياري بمتوسط صفر وانحراف معيارى

 .Aالتقدير بنقطة
نقول أن متوسط العينة هو مقدر غير متحيز للمتوسط الحسابي للمجتمع:
̅𝑦 = ̂̅𝑌
 .Bالتقدير بمجال الثقة
باالعتماد على خاصية المتغير العشوائي الطبيعي المعياري

)̅𝑌 (𝑦̅−
𝜎
𝑛√

= 𝑇 يمكننا تحديد مجال

ثقة للمتوسط الحسابي كالتالي:

)̅𝑌 (𝑦̅ −
𝛼 < +𝑧(1− 𝛼) ) = 1 −
𝜎
2
𝑛√

4

< )𝛼 𝑃 (− 𝑧(1−
2

)=1− α

𝜎
𝑛√

)𝛼 < 𝑌̅ < 𝑦̅ + 𝑧(1−
2

𝜎
𝑛√

)𝛼 𝑃 (𝑦̅ − 𝑧(1−
2

 1 - α هو مستوى الثقة.
 اذا كان مستوى الثقة هو  % 55فان قيمة )𝛼  𝑧(1−تعادل .1,96
2

1.1

الحالة الثانية :المتغير  yليس توزيعا طبيعيا

إذا كان المجتمع غير طبيعي فإن ̅ yال تخضع بالضرورة للتوزيع الطبيعي ولكنها تتوزع
توزيعا يكون قريبا ً من التوزيع الطبيعي اذا كان حجم العينة  nكبيرا ). (n  30
ترتكز هذه الخالصة على نظرية ،تعتبر من الركائز الهامة في اإلحصاء االستداللي وخاصة
في التطبيقات العلمية المتعلقة بتقدير معلمات المجتمع انطالقا من المشاهدات المسجلة لدى
وحدات العينة .وتسمى هذه النظرية بالنهاية المركزية .Central Limit Theorem
وتنص هذه النظرية على أنه إذا سحبنا عدة عينات من الحجم  nبطريقة عشوائية من مجتمع
متوسطه ̅ Yوانحرافه المعيارى  فإن توزيع المعاينة للمتوسطات يتوزع تقريبا كالتوزيع
σ
(السحب مع االعادة) و
الطبيعى بمتوسط ̅ Yوانحراف معيارى يساوي
√n

σ
√n

)𝑓  √(1 −في حالة السحب بدون اعادة.

وهكذا ،ففي حالة العينات الكبيرة الحجم فإن المتوسط الحسابي للعينة يخضع للتوزيع
الطبيعي بالمعامالت المتعلقة بالمجتمع الذي سحبت منه العينة أي ̅ Yو  ،σ2حيث أن ̅ Yو
 σ2هما على التوالي المتوسط الحسابي وتباين المجتمع المدروس بغض النظر عن شكل
توزيع المتغير على مستوى المجتمع.
وعليه ،اذا كان حجم العينة كبيرا فان العالقة السابقة :
)̅𝑌 (𝑦̅ −
)~ Ɲ (0; 1
𝜎
𝑛√

5

=𝑇

تبقى مطبقة بصرف النظر عن توزيع المتغير أو الخاصية المدروسة على مستوى المجتمع
األصلي .وبالتالى فإن المقدار

)̅
(y
̅− Y
σ
√n

يتوزع كالتوزيع الطبيعى المعيارى بمتوسط صفر

وانحراف معيارى يساوى واحد.

 .1توزيع نسبة العينة
نعتبر  Pهي نسبة المجتمع بخصوص صفة معينة.
اذا اعتبرنا كما في الفصل السابق المعلمة اإلحصائية المرتبطة بالنسبة المئوية كحالة خاصة
للمتوسط الحسابي ،فان النسبة هي المتوسط الحسابي لمتغير مؤشر  yيأخذ القيم:
 𝑦𝑖 = 1إذا توفرت الخاصية في الفرد i
 𝑦𝑖 = 0في حالة العكس ،أي اذا لم تتوفر الخاصية المدروسة في الفرد i
و بوضع:
𝑁∑ = 𝐴 هو مجموع وحدات المجتمع التي تتوفر فيها الخاصية المدروسة.
𝑖𝑦 1
𝑖𝑦  𝑎 = ∑𝑛1هو مجموع وحدات العينة التي تتوفر فيها الخاصية المدروسة.
تصبح النسبة  Pالمراد تقديرها على مستوى المجتمع بمثابة المتوسط الحسابي للمتغير y
على مستوى المجتمع:
𝐴
𝑁

𝑁∑
= 𝑖𝑦 1

1
𝑁

=𝑃

الذي يكتب على الصيغة التالية:
1
) (Y + Y2 + Y3 + … … … … . + YN
N 1

=P

نتوخى تقدير النسبة  Pبواسطة المقدر "النسبة  pللعينة":
1
) (Y + Y2 + Y3 + … … … … . + Yn
n 1
6

=p

المقدر "النسبة  pللعينة" متغير عشوائي:
قبل إجراء السحب ،نتوقع أن تأخذ المتغيرات:
 Y1و  Y2و  Y3و  … … … .و Yn
قيم أي وحدة من وحدات المجتمع المدروس:
 U1أو  U2أو  U3أو UN ...................
وذلك بنفس االحتمال يساوي

1
N

.

وهكذا ،فان ك ل عينة من العينات الممكن سحبها تعطينا ،بالنسبة للمتغير المدروس ،نسبة
تختلف قيمتها من عينه إلى أخرى .وعليه ،نعتبر بأن النسبة في العينة بمثابة متغير عشوائي
تخضع لتوزيع معين يسمى بتوزيع نسبة العينة.
نحصل ،بخصوص النسبة  Pعلى توزيع المعاينة الذي هو عبارة عن توزيع النسب لجميع
العينات ذات الحجم  nالمأخوذة من المجتمع المدروس بحجم .N
وهكذا ،فإذا قمنا بسحب عينة حجمها  nمن مجتمع حجمه  Nمع  Pكقيمة متوقعة للنسبة  pو
 كانحراف معياري ،فإن النسبة في العينة  pتخضع لتوزيع ما ،متوسط هذا التوزيع
وانحرافه المعياري هما:
𝑃 = )𝑝 ( 𝐸

)𝑝𝑝(1−
𝑛

و

√ = 𝑝𝜎

)𝑝𝑁 −𝑛 𝑝(1−
𝑛

𝑁−1

في حالة السحب مع االحالل

√ = 𝑝𝜎 في حالة السحب بدون احالل

7

اذا كان حجم العينة  nكبيرا  ،فان:
)

)𝒑𝒑(𝟏−

)

𝒏

√ ;𝐏( ( 𝐩 ~ Ɲفي حالة السحب مع االحالل)

)𝑝𝑁 −𝑛 𝑝(1−
𝑛

𝑁−1

√ ;𝐏( 𝐩 ~ Ɲ

(في حالة السحب بدون احالل)

ومن ثم:
)𝟏 ;𝟎( ~ Ɲ

)𝑷 (𝒑 −
)𝒑 √𝒑(𝟏 −
𝒏

=𝑻

ونقول أن المتغير 𝐓 يتبع التوزيع الطبيعي المعياري بمتوسط صفر وانحراف معيارى
يساوى واحد.
 .Aالتقدير بنقطة
نقول أن نسبة العينة  pهي مقدر غير متحيز لنسبة المجتمع :P
𝑝 = ̂𝑃
 .Bالتقدير بمجال الثقة
باالعتماد على خاصية المتغير العشوائي الطبيعي المعياري

)𝑷 (𝒑−
)𝒑√𝒑(𝟏−
𝒏

= 𝑻 يمكننا تحديد مجال

ثقة للنسبة  Pكالتالي:

)𝛼 < +𝑧(1−

𝛼 = 1−

2

)

)𝑃 (𝑝 −
)𝑝 √𝑝(1 −
𝑛
8

< )𝛼 𝑃 − 𝑧(1−
2

(

)𝑝 𝑝(1 −
)𝑝 𝑝(1 −
√ )𝛼 𝑃 (𝑝 − 𝑧(1−
√ )𝛼 < 𝑃 < 𝑦̅ + 𝑧(1−
𝛼 )= 1−
𝑛
𝑛
2
2

 1 - α هو مستوى الثقة.
 اذا كان مستوى الثقة هو  % 55فان قيمة )𝛼  𝑧(1−تعادل .1,96
2
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 .3خاصيات المقدر
 .1التحيز :
يعتبر المقدر ̂ θللمعلمة  θغير متحيز إذا كان توقعه الرياضي يساوي قيمة المعلمة .θ
𝜃 = ) ̂𝜃( 𝐸
بعبارة أخرى:
متوسط المقدر ̂ θللعينات الممكنة يساوي قيمة المعلمة 𝜃 في المجتمع.
إذا كان المقدر متحيزا:
𝜃 ≠ ) ̂𝜃( 𝐸
يقاس التحيز ب:
𝜃 𝐵 = 𝐸 (𝜃̂ ) −
تقاس جودة المقدر ب:
2

)𝜃 𝐸𝑄𝑀 = 𝐸(𝜃̂ −

) ̂𝜃( 𝐸𝑄𝑀 = 𝑉 (𝜃̂ ) + 𝐵2
إذا كان المقدر غير متحيز:

𝜃 = )̂𝜃( B
) ̂𝜃(𝑁 = ) ̂𝜃( 𝑀𝑄𝐸
 .2االتساق
يعتبر المقدر متسقا إذا كان يعطي ،كلما ارتفع حجم العينة ،تقديرات قريبة من قيمة
المعلمة المراد تقديرها في المجتمع .بعبارة أخرى ،كلما زاد حجم العينة كلما انخفض
تباين المقدر.
 .3الكفاءة

11

في حالة وجود مقدرين غير متحيزين لنفس المعلمة 𝜃 ،هما  𝜃̂1و  ،𝜃̂2فان أكفأهما هو
المقدر الذي يتميز بأصغر تباين.
اذا كان:
) 𝑉(𝜃̂1 ) < 𝑉(𝜃̂2
فان المقدر  𝜃̂1أكفأ من مقدر .𝜃̂2
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